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BESKRIVNING

"En ljuvlig blädderbok" Bibliotekstjänst, Ted LundströmPraktverk!Nu går turen till Göteborg! I detta
fascinerande praktverk visar 100-tals bilder livet förr iGöteborg och jämförs med bilder från idag.Här
ställs två foton mot varandraettgammalt mot ett nytt. Skillnaderna kan vara häpnads väckande! En träkåk är
ersatt med ett60-talshus, en dammig grusgång har blivit en boulevard. En kanal har ersatts av en
gata.Boken presenterar Göteborgs alla innerstadsdelar: Inom vallgraven, Nordstaden, Stampen,
Lorensberg, Johanneberg, Landala, Guldheden, Stigberget, Annedal, Haga, Masthugget, Majorna, Vasa
staden och Hedenmed såväl foton som beskrivande texter.De gamla fotona är från sent 1800-tal och tidigt
1900-tal, fram till 1939. En karta visar exakt var fotona är tagna. I koratare texter berättar Peter Källviks
om Göteborgs historia.PETER KÄLLVIKS har ett brinnande intresse för historia och fotografi och har
tidigare gett ut böcker om Stockholm, Lidingö, Linköping och Norrköping där gamla fotonmöter nya. Till
sin hjälp har han CARINASÖDERBERG som gjort formen.I samma serie NUDÅ! STOCKHOLMGenom
att kopplasamman historien med nutid tillför boken endimension som andrafotoböcker om Stockholm
saknar.En spännande bok för allaStockholmsälskare. Bibliotekstjänst om Nudå! Stockholm
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Källviks peter - nudå! göteborg - (halvklotband) - böcker - Ginza.se

sten g band (sgb) kungsbacka - nudå. gÖteborg - nudå. mÖlndal - nudå. bakgÅrden. sten g art. kontakt.
blogg. quiz. fb

Begagnade Husqvarna Nuda 900 till salu - Bilweb.se

Pris: 238 kr. halvklotband, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Nudå! Göteborg av Peter
Källviks, Carina Söderberg (ISBN 9789174691146) hos Adlibris.

Sten G Gustavsson Oficiell hemsida

Västra Hamngatan är en gata i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Den är cirka 430 meter lång och
sträcker sig från Lilla torget/Södra Hamngatan till ...
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Nudå! Göteborg

https://www.bo-fi.club/?p=NUD%C3%85!%20G%C3%96TEBORG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NUD%C3%85!%20G%C3%96TEBORG&ln=se
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